Allmänna villkor för StableEye®
Giltigt från och med 31 mars 2018
Detta dokument (som härefter benämns avtalet) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och
StableEye AB (org.nr: 559066-5732), ägare av StableEye.se (som härefter benämns StableEye).
Avtalet styr din användning av StableEye.
Observera att du måste läsa igenom och godkänna de allmänna villkoren i detta Avtal innan du
använder StableEye. Om du inte godkänner de allmänna villkoren får du INTE använda StableEye.

1. Avtalets ingående
Genom att markera rutan ”Jag godkänner StableEye’s kundvillkor” när du skapar ett StableEye-konto
eller genom att använda StableEye, bekräftar du att du är minst 18 år gammal, eller att du har
målsmans tillstånd att ingå detta Avtal samt att den information som du lämnar till StableEye när du
skapar ett konto är sann, korrekt och att du godkänner samtliga villkor i detta Avtal.

2. Ändringar i Avtalet
StableEye kan komma att göra ändringar i detta Avtal efter eget godtycke. Du kommer att informeras
om väsentliga ändringar, om du fortsätter att använda StableEye efter det att du informerats om att
ändringar gjorts i Avtalet innebär det att du har godkänt ändringarna.

3. Beviljande av licens
StableEye beviljar dig en återkallelig, begränsad rätt att för privat bruk använda StableEye. Det är
således inte tillåtet att låta någon annan använda sig av ditt konto eller att vidarebefordra den
information som tillhandahålls av StableEye. Det är inte heller tillåtet att vidaresälja informationen
eller att använda den vid så kallat andelsspel.

4. Köp av StableEye’s betaltjänster
Genom att köpa något av våra betaltjänster, Small, Medium eller Large, bekräftar du att du vill betala
för StableEye’s tjänster. Avgiften debiteras månadsvis från-och-med det datum du bekräftat köpet.
Alla priser inkluderar moms. Om du betalar med betal- eller kreditkort bekräftar du att du har rätt att
göra ett sådant köp och att du är innehavare av betal- eller kreditkortet (dvs. att betal- eller
kreditkortet är utställt i ditt namn).

5. Priser
StableEye kan komma att ändra priset på våra tjänster från tid till annan. Eventuella prisändringar
träder i kraft när den aktuella perioden (dvs. den period som du redan betalat för) löper ut. Du
kommer att informeras om alla prisförändringar. Om du inte vill godkänna ändringen av priset för
Premiumtjänsten kan du säga upp Avtalet enligt punkt 10 (Löptid och uppsägning). Om du fortsätter
att använda StableEye efter det att du informerats om det nya priset betyder det att du godkänner
det nya priset.

6. Automatisk förnyelse av prenumeration
Din prenumeration förnyas automatiskt efter varje period, såvida du inte säger upp din
prenumeration innan perioden löper ut, i enlighet med punkt 10 (Löptid och uppsägning), eller att
StableEye återkallar din åtkomst till tjänsten. Förnyelse enligt denna punkt sker alltid med en månads
löptid, från det datum du startade prenumerationen. Vid förnyandet debiteras du på det sätt som du
angett för betalning av köpet av tjänsten automatiskt.

7. Ångervecka
Om du har köpt StableEye’s betaltjänster över Internet så har du rätt att häva köpet och få pengarna
tillbaka inom 14 dagar från det att du gjorde köpet. Vänligen notera att om du loggar in på StableEye
inom 14 dagar efter att ha köpt tjänsten har du inte längre rätt att häva köpet och få pengarna
tillbaka. Vidare har du ingen rätt efter att 14 dagar har gått från köpet att häva köpet och få
pengarna tillbaka även om du därefter inte loggar in på StableEye.

8. Användningsbegränsningar
För att undvika tveksamheter godkänner du att det är förbjudet att (utan begränsning):
•
•
•
•

Kopiera, reproducera eller göra informationen på StableEye tillgänglig för andra
Lämna ut lösenord till annan person eller använda en annan persons konto
Vidaresälja den information som tillhandahålls av StableEye
Använda StableEye som underlag till andelsspel

Utöver ovanstående förbinder du dig att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig
användning av StableEye och dess innehåll.

9. Kundsupport
Om du har några frågor som rör StableEye och de tjänster som tillhandahålls eller detta Avtal är du
välkommen att kontakta StableEye’s kundtjänst på kontakt@stableeye.se eller per telefon på
nummer 070-875 15 50.

10. Löptid och uppsägning
Det här Avtalet träder i kraft i förhållande till dig när du markerar rutan ”Jag godkänner StableEye’s
kundvillkor” och i samband med att du köper en av våra betaltjänster Small, Medium eller Large.
Avtalet fortsätter att gälla till dess att du eller StableEye säger upp det.
Du kan säga upp din prenumeration av StableEye när som helst genom att logga in på ”Din
prenumeration” och säga upp din prenumeration. Uppsägningen träder i kraft när den
prenumerationsperiod som du redan betalat för löper ut. Under förutsättning att din uppsägning ej
faller under punkt 7 (Ångervecka) ovan, betyder detta att StableEye inte återbetalar någon
resterande del av en redan betald prenumerationsavgift. StableEye förbehåller sig rätten att säga
upp Avtalet eller stänga av ditt StableEye-konto när som helst i händelse av icke-auktoriserad, eller
misstanke om icke-auktoriserad, användning av StableEye. Om StableEye säger upp Avtalet eller
stänger av ditt StableEye-konto av något av de skäl som anges i den här punkten har StableEye inget
ansvar eller skyldigheter gentemot dig, och StableEye kommer inte att återbetala några redan
inbetalade belopp.

11. Garantier
Användningen av StableEye sker på egen risk. StableEye levereras i befintligt skick och StableEye
lämnar inga garantier, avseende StableEye-tjänstens kvalitet, innehåll eller tillgänglighet.

12. Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska StableEye AB, dess närstående, tjänstemän, ledning och/eller
anställda vara ansvariga för en direkt, indirekt, tillfällig, särskild eller följdskada (inklusive
penningförlust) som uppkommer till följd av användande av StableEye.
Din enda möjlighet om du är missnöjd med StableEye och betaltjänsten är att avsluta din
prenumeration och sluta använda StableEye. Inget i detta Avtal begränsar StableEye’s ansvar för
bedrägeri, dödsfall eller personskada som orsakats av StableEye’s oaktsamhet.

13. Skadeslöshet
Du förbinder dig att hålla StableEye och dess tjänstemän, direktörer och anställda skadeslösa när det
gäller eventuella skadestånd eller krav (inklusive, men inte begränsat till, rimliga juridiska kostnader)
som framställs av tredje part till följd av eller i samband med att du bryter mot villkoren i det här
Avtalet eller att du bryter mot eventuella lagar, regler eller tredje parts rättigheter.

14. Tekniska begränsningar och ändringar
StableEye kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla StableEye i drift. Dock kan vissa tekniska
svårigheter eller underhåll från tid till annan leda till tillfälliga avbrott. StableEye förbehåller sig
rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller upphöra med, tillfälligt eller permanent,
funktioner och egenskaper hos StableEye med eller utan avisering.

15. Överlåtelse av StableEye
StableEye kan komma att överlåta det här Avtalet eller en del av det utan begränsningar. Du har inte
rätt att överlåta detta Avtal eller någon del därav till någon tredje part.

16. Hela avtalet
Det här Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och StableEye och ersätter alla tidigare Avtal, både
skriftliga och muntliga.
Eventuella ytterligare eller andra villkor framförda i skriftlig eller muntlig kommunikation från dig till
StableEye är ogiltiga. Du godkänner att du inte har godkänt villkoren i detta Avtal på grundval av
några muntliga eller skriftliga uttalanden av StableEye vilka inte ingår i det här Avtalet.

Datahantering - Personuppgiftspolicy
StableEye tar seriöst på den personliga integriteten för användare av våra tjänster. Vi tar ansvar för
att personuppgifter som behandlas av StableEye används endast för avsedda ändamål och skyddas
mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom StableEye sker i enlighet med
tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan
kopplas till en levande fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med
personuppgifterna.
Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
För att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tillförlitligt sätt till dig kräver StableEye att du skapar
ett konto genom att du anger en giltig e-postadress tillhörande dig. Denna e-postadress och ditt IPnummer är de personuppgifter vi samlar in.
Din e-postadress kan även behandlas i samband med kontakt med våra kundservicefunktioner.
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter
När du utnyttjar våra tjänster eller kontaktar vår kundtjänst används dina personuppgifter för
ändamålen:
•
•

För att vi ska kunna leverera den tjänst du beställt
För att vi ska kunna kommunicera med dig ex. via kundtjänst och våra sociala medier

•

•
•
•

För att informera dig om våra tjänster och erbjudanden, samt direktmarknadsföring. Vill du
inte ta del av sådan marknadsföring har du möjlighet att frånsäga dig denna i varje epostmeddelande du får från oss
För att administrera marknadsföringsaktiviteter, tävlingar och vinster
För att ta fram statistik över användandet av vår hemsida och våra tjänster
För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar
som de tillhandahålls på
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